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SKB d.d. kot pooblaščeni distributer podskladov Sklada Amundi Funds objavlja naslednje obvestilo: 
 

AMUNDI FUNDS 
(v nadaljnjem besedilu: Sklad) 
Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (Société d’Investissement à Capital Variable) 
Registriran sedež: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 
R.C.S. de Luxembourg B-68.806 
 

 

Obvestilo delničarjem 

Spoštovani delničarji! 
 

Uprava Sklada (v nadaljevanju:„uprava“) vas vabi, da se udeležite letne skupščine Sklada, ki bo v petek, 

27. oktobra 2017 ob 11. uri na sedežu Sklada (5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg). Dnevni red bo 
naslednji: 

 
DNEVNI RED 

 
1. Predstavitev poročila Upravnega odbora in poročilo pooblaščenega zakonitega revizorja 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, za poslovno leto, ki se je zaključilo dne 30. junija 2017. 

2. Potrditev računovodskih izkazov za poslovno leto, končano 30. junija 2017. 

3. Razporeditev rezultatov za poslovno leto, končano 30. junija 2017, kot predlaga Upravni odbor. 

4. Podelitev razrešnice upravi za delo v poslovnem letu, končanem 30 junija 2017. 

5. Mandati: 

 Podaljšanje mandata članov Upravnega odbora družbe g. Laurenta Bertiauja, g. Christiana Pellisa, g. 
Christopha Lemariéja in ga. Dung Ramon do naslednje letne skupščine, ki bo leta 2018. 

6. Podaljšanje imenovanja PriceWaterHouseCoopers, Société cooperative, za pooblaščenega zakonitega 
revizorja do naslednje letne skupščine, ki bo leta 2018. 

7. Razno. 
 
Letni računovodski izkaz ter poročilo pooblaščenega zakonitega revizorja in poslovno poročilo so na voljo na 
sedežu Sklada in vam jih lahko na vašo zahtevo pošljemo. 
 
Opozarjamo vas, da: 

 se pravice delničarjev do udeležbe na letni skupščini in izvrševanja glasovalne pravice ugotavljajo glede 
na delnice, ki jih imajo v lasti peti dan pred letno skupščino ob polnoči (po luksemburškem času), 

 za razpravo na skupščini ni potreben kvorum in da se za veljavne štejejo sklepi, ki so sprejeti z večino 
glasov prisotnih ali zastopanih delničarjev. 

 
 
S spoštovanjem, 
 
Uprava Sklada 
 
 
 
 
 
 
 
To obvestilo je prevod originalnega obvestila iz angleščine. Obvestilo je bilo posredovano Agenciji za trg vrednostnih papirjev in 
delničarjem Sklada Amundi Funds, ki so imetniki delnic  Sklada in so jih pridobili prek SKB d.d.. 
 
To obvestilo in originalno obvestilo v angleščini sta dostopna tudi na spletni strani www.skb.si. 


